



 На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до

досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками

дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може

брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній

формі (ч. 2 ст. 181 СКУ). Але, якщо один з батьків

відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із

батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення

суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів:

добровільно або ж примусово.

СПОСОБИ УТРИМАННЯ (СПЛАТИ) 

АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ





 Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування
аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст.
187 СКУ). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку
дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем
роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких
відраховуватимуть аліменти.

 Добровільною також уважають сплату аліментів у випадках, коли:

• загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та
виконавчих документів, перевищує половину зарплати, пенсії,
стипендії;

• вже стягуються аліменти на іншу дитину.

 У таких випадках один із подружжя може подати заяву про
відрахування аліментів у більшому (додатковому) розмірі.

 Також батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на
дитину, у якому визначити розмір та строки виплати (ч. 1 ст. 189 СКУ).
Такий договір укладають у письмовій формі і нотаріально
посвідчують. Якщо ж одним із батьків не виконає свій обов'язок за
договором, аліменти з нього можуть стягнути на підставі виконавчого
напису нотаріуса. Тоді їх сплата перейде в примусовий характер.

ДОБРОВІЛЬНА СПЛАТА АЛІМЕНТІВ





ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ 

АЛІМЕНТІВ

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку

(доходу) одного із батьків за судовими документами та документами

державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким

проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення

та виконавчих лист.

Заяву про примусове виконання рішення суду подають до органу

державної виконавчої служби або приватного виконавця у письмовій

формі разом із оригіналом (дублікатом) виконавчого документа (п. 3 р. ІІІ

Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої

наказом Мін’юсту від 02.04.2012 р. № 512/5, далі — Інструкція № 512).

Про звернення стягнення на зарплату, пенсію, стипендію та інші

доходи боржника виконавець виносить постанову, яку надсилає для

виконання підприємству, установі, організації, фізособі, ФОП за

місцем отримання боржником відповідних доходів. Копію зазначеної

постанови залишають у виконавчому провадженні на контролі.




Постанова міститиме:

 повне найменування та місцезнаходження підприємства, установи, 
організації, прізвище, ім'я та по батькові фізособи чи ФОП, якій 
надсилають постанову, та її місце проживання;

 порядок стягнення суми боргу;

 розмір відрахувань;

 реквізити рахунку органу державної виконавчої служби або 
приватного виконавця, на який необхідно перераховувати стягнуті 
кошти;

 вимогу щодо направлення звітів про здійснені відрахування та 
виплати із зазначенням періодичності подання звітів та адреси, на 
яку необхідно направляти звіти.

Якщо боржник працює за сумісництвом на кількох підприємствах, 
то на підставі окремо винесених виконавцем постанов проведуть 
відрахування із заробітку за кожним місцем роботи.

ПОСТАНОВА





ВИПЛАТА АЛІМЕНТІВ

Способом виконання батьками обов’язку утримувати дитину є сплата
одним із них аліментів.

Аліменти на утримання дитини можуть виплачуватись:

• за угодою сторін. Батькам надано право добровільно та самостійно
визначити порядок сплати аліментів на дитину шляхом укладення
відповідного договору, який підлягає нотаріальному посвідченню.
Умови договору про сплату аліментів на дитину (про розмір
аліментів, строки їх виплати тощо) не повинні порушувати її права.

При цьому, розмір аліментів сторони визначають за домовленістю між
собою, але за жодних обставин він не може бути меншим від
передбаченого у частині другій статті 182 Сімейного кодексу
України (50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного
віку). Розмір аліментів, визначений домовленістю між батьками у
твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону,
якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше (стаття
184 Сімейного Кодексу України).

• на підставі рішення суду. У випадку коли взаємної згоди між
батьками щодо сплати аліментів на дитину не досягнуто той з
батьків, з ким проживає дитина, вправі звернутися до суду.





 Суд визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі і (або) у
частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням
обставин, зазначених у статті 182 Сімейного Кодексу України, а
саме:
 стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

 стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;

 наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних
чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

 наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;

 наявність на праві власності, володіння та/або користування у
платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого
та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на
результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

 доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому
числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких
перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для
працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело
походження коштів;

 інші обставини, що мають істотне значення.

РОЗМІР АЛІМЕНТІВ





РОЗМІР АЛІМЕНТІВ

• Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для

забезпечення гармонійного розвитку дитини (частина друга статті

182 Сімейного Кодексу України).

• Відповідно до частини першої статті 71 Закону України “Про

виконавче провадження”, виконавець стягує з боржника аліменти

у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше

мінімального гарантованого розміру, передбаченого Сімейним

кодексом України.




 Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину

не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку. Він визначається за умови, що
батько чи мати, які проживають окремо, не мають достатньої
кількості коштів, аби здійснювати більші виплати.

 Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну
дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку і може бути присуджений судом у разі
достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

 Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника
аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що
перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким
платником аліментів не доведено джерело походження коштів для
їх оплати (частина третя статті 182 Сімейного Кодексу України).

РОЗМІР АЛІМЕНТІВ





ДОГОВІР ПРО СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ

• Батьки мають право укласти договір про сплату

аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та

строки виплати.

При цьому, умови такого договору не можуть порушувати

права дитини, передбачені чинним законодавством.

• Договір про сплату аліментів укладається у

письмовій формі та підлягає нотаріальному

посвідченню.

У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за

договором аліменти з нього можуть стягуватися на

підставі виконавчого напису нотаріуса.





ІНДЕКСАЦІЯ АЛІМЕНТІВ

• Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій
сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не
домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена
судом за інший період (ч. 2 ст. 184 СКУ).

• Індексується розмір аліменти у твердій грошовій сумі, якщо інше не передбачено у
виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на
дитину, щороку виконавцем, починаючи з другого року після визначення розміру
аліментів (ч. 1 ст. 71 Закону № 1404).

• Якщо ж стягувач самостійно надсилає виконавчий документ безпосередньо роботодавцю,
то індексація розміру аліментів у твердій грошовій сумі проводиться роботодавцем, якщо
інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату
аліментів на дитину (ч. 2 ст. 9 Закону України "Про індексацію грошових доходів
населення" від 03.07.1991 р. № 1282-XII. До того ж індексацію розміру аліментів у
твердій грошовій сумі проводять за рахунок коштів платника аліментів. Водночас розмір
аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не
повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.

• Обчислюють індекс споживчих цін для індексації розміру аліментів у твердій грошовій
сумі з місяця, в якому призначено аліменти (п. 10-4 Порядку проведення індексації
грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078).




 При визначені розміру аліментів ураховуються такі доходи платника

аліментів як: основна заробітна плата, усі види доплат і надбавок до
заробітної плати, премії та винагороди, пенсії, стипендії, допомоги по
безробіттю, дивіденди та інші доходи, визначені в Переліку видів
доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного
з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 146.

 Дохід від продажу нерухомого майна не повинен враховуватись під час
визначення розміру аліментів таку позицію висловив Верховний Суд
у Постанові від 25 січня 2021 року у справі № 758/10761/13-ц
(провадження № 61-19815сво19). Висновок Верховного Суду, що
викладеній в цій Постанові звучить так - виручення боржником
грошових коштів від продажу нерухомого майна, в обмін на передачу
покупцю права власності на зазначене нерухоме майно, не має
наслідком отримання доходу платником аліментів, а є грошовим
еквівалентом вартості цього майна до його продажу та не є видом
заробітку (доходу), з якого стягуються аліментні платежі, у розумінні
Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру
аліментів.

З ЯКИХ ДОХОДІВ ОТРИМУЮТЬ 

АЛІМЕНТИ





ЯКІ Є ОБМЕЖЕННЯ НА УТРИМАННЯ 

АЛІМЕНТІВ ІЗ ЗАРПЛАТИ?

• По-перше, розмір відрахувань із зарплати боржника обчислюють із суми,
яка залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ (ч. 1 ст.
70 Закону № 1404, п. 13 Переліку № 146). Тобто, із суми заробітку "до
виплати".

• По-друге, із зарплати боржника можна утримати за виконавчими
документами при стягненні аліментів не більше, аніж 50% (ч. 2 ст.
70 Закону № 1404). Це ж стосується випадку, коли відраховують за
кількома виконавчими документами. Водночас передбачене обмеження не
поширюється на відрахування із зарплати під час стягнення аліментів на
неповнолітніх дітей. Тоді розмір відрахувань із зарплати не може
перевищувати 70% (ч. 3 ст. 70 Закону № 1404). Аналогічні обмеження
виписані в ст. 128 КЗпП.

Якщо ж стягнути аліменти в розмірі, визначеному постановою виконавця,
неможливо, тоді роботодавець нараховує боржнику заборгованість із сплати
аліментів (ч. 6 ст. 71 Закону № 1404).

У випадку, коли аліменти відраховують добровільно на підстави заяви
працівника, тоді обмеження щодо частки заробітку не діють, адже платник
аліментів в такому разі самостійно визначає розмір утриманих аліментів.





В цьому питання знову також керуємося виконавчими документами,
якщо аліменти присуджено примусово, або ж заявою працівника, якщо
їх утримують добровільно.

Грошові суми, стягнуті з боржника (у тому числі одержані від
реалізації майна боржника), треба перераховувати на відповідний
рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного
виконавця (ч. 1 ст. 47 Закону № 1404).

Стягнуті аліменти згідно із ч. 2 ст. 47 Закону № 1404 виконавець:

 перераховує на зазначений у заяві про примусове виконання
рішення рахунок у банку або іншій фінансовій установі (заяві про
зміну реквізитів рахунку у банку або іншій фінансовій установі);

 або надсилає на адресу стягувача поштовим переказом не пізніше
наступного робочого дня з дня надходження таких коштів на
депозитний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок
приватного виконавця.

Водночас не допускається виплата стягувачу, тобто отримувачу
аліментів, стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим
особам, які не є стягувачами (ч. 5 ст. 47 Закону № 1404).

КУДИ І В ЯКИЙ СПОСІБ ПЕРЕРАХОВУВАТИ 

АЛІМЕНТИ?





КУДИ І В ЯКИЙ СПОСІБ 

ПЕРЕРАХОВУВАТИ АЛІМЕНТИ?

Тому роботодавці відраховують примусово із зарплати працівника аліменти і
перераховують їх на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби,
рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для їх виплат, а в разі якщо
такий строк не встановлено, — до 10-го числа місяця, наступного за місяцем, за який
здійснюють стягнення. Реквізити рахунку вказують у виконавчих документах.

У випадку добровільного утримання аліментів на підставі заяви одного з батьків, їх
відраховують не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати
зарплати (ч. 2 ст. 187 СКУ).

В аналогічні строки на підставі заяви одного з батьків аліменти
відраховуються із зарплати у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, і
перераховують особі, на користь якої присуджені аліменти, за її адресою або на
рахунок, зазначений у заяві (ч. 4 ст. 187 СКУ).

Тобто, у разі добровільного утримання аліментів кошти перераховують на
рахунок отримувача аліментів або ж поштовим переказом. Відповідний спосіб,
рахунок або поштову адресу вказує працівник у поданій заяві на утримання аліментів.

Враховуємо, що доставку стягувачу грошовим переказом утриманих
аліментів через відділення зв'язку провадять за рахунок платника аліментів (п.
14 Переліку № 146). Але додатково утримані суми комісії банку або поштового
переказу не можуть виходити за межі обмежень на утримання із заробітку (50% або
70%).





 ПДФО та військовий збір. Суми аліменти, які виплачують за рішенням суду
або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених СКУ, у т. ч.
аліменти, які виплачує нерезидент, не включають до оподаткованого доходу
платника податку (пп. 165.1.14 ПКУ). Зважаючи на цей факт, аліменти не
об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 р.
ХХ ПКУ).

В оновленому податковому розрахунку (додаток 4 ДФ) аліменти показують
окремим рядком за ознакою доходу "140". Вказуємо реєстраційний номер
облікової картки платника податків — отримувача аліментів (одного із подружжя,
на користь якого виплачують аліменти, який виступає стягувачем).

У графах, де показують суми ПДФО та військового збору, ставимо прочерки.

Також додамо, що сплата аліментів означає утримання дітей. Тож працівник, який
має двох і більше дітей, може скористатися ПСП, яка передбачена пп.
169.1.2 ПКУ.

 ЄСВ. Суми аліментів не відносяться до бази нарахування ЄСВ, яка
передбачена в ст. 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI. Тож ЄСВ на суму утриманих аліментів не нараховують.

 Бухоблік. Нарахування аліментів відображають на субрахунку 685
"Розрахунки з іншими кредиторами" із відкриттям додаткового рахунку
аналітичного обліку.

БУХОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ АЛІМЕНТІВ





КОЛИ ПОДАВАТИ ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕНІ 

ВІДРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ АЛІМЕНТІВ?

• За кожною постановою про стягнення аліментів роботодавці
подають звіт про здійснені відрахування та виплати за формою із
додатку 9 до Порядку № 512/5 (далі — Звіт). Такий Звіт подають
щомісяця та після закінчення строку відповідних виплат або при
звільненні працівника.

• У Примітках до форми Звіту вказано, що розмір аліментів у разі їх
стягнення у частці від заробітку (доходу) не може бути менше,
встановленого СКУ. Якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі
неможливо, то роботодавець нараховує боржнику заборгованість зі
сплати аліментів. Про залишок несплаченої суми заборгованості
зазначають у цьому звіті в графі "Примітка".

• У разі неперерахування аліментів зазначають причини. У разі
звільнення працівника Звіт подають за період з моменту подання
останнього Звіту до моменту звільнення працівника.

• Неподання Звіту потягне на штраф від 850 до 1700 грн (ст. 188-
13 КпАП).




 Обов’язок зі сплати аліментів того з батьків, який проживає окремо, може

бути припинений шляхом укладення за угодою між батьками та з дозволу

органу опіки та піклування договору про припинення права на аліменти

для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно

(житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). В свою чергу той із

батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується в подальшому самостійно

утримувати її. У випадку невиконання такого обов'язку, договір про

передачу права власності на нерухоме майно може бути розірваний в

судовому порядку за позовом відчужувача. Якщо дитина досягла

чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору. Такий

договір нотаріально посвідчується. Право власності на нерухоме майно за

таким договором виникає з моменту державної реєстрації цього права

відповідно до закону. При цьому набувачем права власності на нерухоме

майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на

праві спільної часткової власності на це майно.

ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА АЛІМЕНТИ НА 
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Доводимо до Вашого відома адреси місця знаходження
Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги

та території, на які поширюється обслуговування громадян:
Львівський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги
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Адреса: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30 Телефон: (032)255-65-71, 
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